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O presente Projeto de Decreto Legislativo tem como principal objetivo o 
reconhecimento do “Título de Cidadão Paulistano” ao Senhor Cândido Rangel 
Dinamarco por todos serviços prestados à nossa Sociedade.  
O professor Cândido Rangel Dinamarco nasceu em Guaratinguetá em 30 de maio 
de 1937. Filho de Belmiro Dinamarco Filho (promotor de justiça) e Maria Helena 
Rangel Dinamarco, marido de Maria Laís da Silva Dinamarco e pai de Fábio da Silva 
Dinamarco, Cândido da Silva Dinamarco e Pedro da Silva Dinamarco, o Doutor 
Cândido graduou-se em Direito na Universidade de São Paulo em 1960.  
Na vida profissional, foi advogado no Escritório do prof. José Pinto Antunes, entre 
os anos de 1962 e 1968. Primeiro lugar no concurso de ingresso no Ministério 
Público Estadual em 1962, foi promotor de justiça nas comarcas de Piratininga, 
Jales, Araçatuba e São Paulo. Procurador de justiça em 1980, foi nomeado Juiz do 
Extinto 1º Tribunal de Alçada Civil em 1980 através do Quinto Constitucional e 
posteriormente alçado ao cargo de Desembargador do Tribunal de Justiça de São 
Paulo em 1983. Atualmente exerce a advocacia.  
Como jurista, alcançou renome nacional com as obras “A instrumentalidade do 
processo”, “Instituições de direito processual civil”, “Execução civil”, “Direito 
Processual Civil”, “Litisconsórcio”, “A Reforma do Código de Processo Civil”, “A 
Reforma da Reforma”, “Intervenção de terceiros”, “Capítulos de sentença”, “A 
arbitragem na teoria geral do processo” e “Teoria Geral do Processo” (em coop.), 
havendo, ainda, traduzido, com notas, o “Manual de Direito Processual Civil”, de 
Liebman. Seu renome chegou ao plano internacional com os Cursos que realizou na 
Itália, como discípulo de Liebman e com os trabalhos que lá escreveu no idioma 
peninsular.  
Aqui no Brasil, em São Paulo, obteve títulos universitários de Doutor em Direito, 
Livre-Docente e Professor Adjunto de Direito Processual Civil, todos pela Faculdade 
de Direito da USP, onde é ainda responsável por diversas disciplinas ministradas 
em nível de pós-graduação. Seu orgulho maior é a formação de novos docentes da 
matéria, havendo sido seus alunos todos os atuais Mestres de direito processual 
civil naquela Faculdade.  
Ademais, foi Professor das Faculdades de Direito de Araraquara, Jundiaí e Itu, onde 
conseguiu enorme prestígio e estima entre os Colegas e os Acadêmicos. Mais ainda 
entre os do Largo de São Francisco, onde continua sua brilhante carreira 
universitária. Escreveu inúmeros artigos em Revistas especializadas, nacionais e 
estrangeiras. Proferiu palestras em todo o País e fora dele.  
Com todos estes títulos, com sua enorme capacidade de trabalho, com seu 
profundo amor ao estudo e ao culto do Direito e da Justiça, com sua brilhante 
atuação no Ministério Público, no Magistério Universitário, nas Letras Jurídicas e na 
Magistratura, com sua conduta como Homem e como Profissional, está mais do que 
credenciado para receber a presente homenagem e o justo título de Cidadão 
Paulistano.  
 


